Vzorový provozní řád pro činnosti péče o tělo
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Vzorový provozní řád

Provozní řád dle §21 odst.3 zákona č.258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních služeb a služeb, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo.

I. Základní údaje
Provozovatel: 
Adresa: 
Telefon: 
IČO:
Odpovědná osoba: 
Oprávnění pro výkon činnosti: 
Provozovna: 
Adresa provozovny: 

Kolaudační rozhodnutí, souhlas s užíváním:
Počet zaměstnanců: 
Druh a rozsah poskytovaných služeb a maximální kapacity zařízení:

Popis provozovny: …………………………

Větrání: ………………..
Vytápění: ……………….
Osvětlení: ………………………
Vnitřní zařízení: (podlahy,stěny,vhodný nábytek) a způsob jeho očisty a dezinfekce (omyvatelné a dezinfikovatelné povrchy):
…………………………………………………………………………………………………….

Zdroj pitné vody a jeho kontrola:
- veřejný vodovod
- vlastní studna (způsob úpravy vody, četnost a rozsah kontrol)
   - teplá voda se získává pomocí:

II. Přístroje, stroje a další zařízení - jejich použití
Druh + dokumentace (certifikace, prohlášení o shodě apod.) a místo uložení:

Zaškolení pracovníků k obsluze přístrojů, pokyny k provozu a údržbě:
…………………………………………………………….
Vedení záznamů:
………………………………………………………………
III.Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce a     sterilizace

Rozsah výkonů na kůži.
V provozovně nelze provádět výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce apod.
    
Provozovna je vybavená lékárničkou první pomoci, její obsah je v souladu s poskytovanými službami. Lékárnička obsahuje dezinfekční prostředky, obvazový materiál, náplasti atd. 

Pracovní pomůcky, nástroje a další předměty 
Pracovní pomůcky, nástroje a další předměty, které se používají k porušování integrity kůže jsou aplikovány jen sterilní. Opakovaně používané pomůcky se dezinfikují, čistí a sterilizují podle doporučení výrobce. Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají. Při kontaminaci biologickým materiálem, zejména krví se ihned provede dezinfekce s přípravkem s virucidním účinkem, poté se čistí obvyklým způsobem.

Sterilizace, dezinfekce a používání chemických přípravků.
Sterilizace pracovních pomůcek, nástrojů a dalších předmětů předsterilizační příprava (dezinfekce, mechanická očista), obaly pro sterilizaci a uchovávání pomůcek po sterilizaci. 
Evidence a případné smluvní zajištění: 
Dezinfekční prostředky se používají s virucidními, baktericidními a sporicidními účinky. Při provádění chemické dezinfekce se dodržují tyto zásady:
Dezinfekční roztoky se připravují podle návodu k použití.

Při kontaminaci předmětů a povrchů biologickým materiálem se provede dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem,  po expozici se očistí obvyklým způsobem.

K zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se střídají dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami.
Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky. Pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci. 
Dezinsekce a deratizace se provádí profylakticky jedenkrát ročně a dle potřeby - použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace).


IV. Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele 
Zaměstnanci pečují o tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po ukončení práce u každého zákazníka si umyjí ruce přímo v provozní místnosti a případně dezinfikují prostředkem pro dezinfekci kůže, rovněž při přechodu z práce nečisté na čistou.
Zaměstnanci používají ochranné prostředky, a to  - vyjmenovat dle charakteru provozovny a vykonávané práce …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zaměstnanci používají ochranný pracovní oděv světlé barvy a vhodnou obuv. Občanský oděv zaměstnanců je uložen ……….odděleně od pracovního ochranného oděvu…………... Před zahájením pracovního procesu se zaměstnanci převléknou do pracovního ochranného oděvu, který je měněn v průběhu pracovní doby v případě znečištění nebo kontaminace biologickým materiálem. 
Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití prádla se nepřipouští. 
Přednostně jsou používány pomůcky na jedno použití, a to:
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Oděv zákazníka je během práce chráněn čistým prádlem, a to (vyjmenovat dle charakteru poskytovaných  služeb např.ručníky,roušky,apod.):
……………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Při poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují. 

Při náhodném porušení integrity kůže u spotřebitele nebo zaměstnance se provede dezinfekce místa poranění, a to dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, překryje sterilním obvazem. Dále se postupuje dle charakteru poranění. 
V provozní místnosti pracovníci nejí a nekouří.

V. Způsob zacházení s prádlem
V provozovně je používáno prádlo, které je z materiálu, který se dá vyvářet (vyjmenovat např.bavlněné ručníky, bavlněné ubrousky na krk, ochranné pláštěnky apod.),nebo jsou používány pomůcky určené k jednorázovému použití:
 ………………………………………………………………………………………………
Při přepravě se čisté prádlo chrání před znečištěním a druhotnou kontaminací obalem z (specifikovat):
……………………………………………………………………………………………………………..
nebo se prádlo přepravuje v (např.kovových skříňových vozících nebo klecových kontejnerech krytých textilem apod.)
Přepravníky a zásobníky se čistí a dezinfikují denně. Prádlo se převáží tak, aby nedošlo k poškození obalu. 

Čisté prádlo se ukládá odděleně od použitého……místo uložení…………. 
Použité prádlo se ukládá do vyčleněného, větratelného prostoru, odděleného od pracovního prostoru péče o tělo……………..a to ……………. Použité prádlo se skladuje v nepropustných uzavíratelných obalech. Obaly jsou omyvatelné a dezinfikovatelné (nebo na jedno použití). Použité prádlo je odváženo jednou denně. Praní prádla s vyvářkou a žehlení je zajištěno:
………………………………………………………………………………………………….

Použité, vlhké prádlo je dosušováno mimo provozní místnost, a to:
…………………………………………………………………………………………………..

VI. Očista prostředí provozovny
Úklid všech prostor je prováděn bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko. Při úklidu se používají běžné detergenty:
…………………………………………………………………………………………………
nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků dle návodu k použití. 

Uložení všech používaných úklidových pomůcek, detergentů a dezinfekčních prostředků je zajištěno (např. v samostatné místnosti, úklidové komoře, uzamykatelné skříni apod.):
…………………………………………………………………………………………………...
V rámci úklidu je prováděna očista podlah, pracovních ploch včetně nábytku (např. lehátka, židle, odkládací police), hygienického zařízení (WC, sprcha, umyvadlo, nádoba na odpadky a další):
…………..……………………………………………………………………………………… 

Mytí oken a dveří je prováděno (např.1x měsíčně)……………………….včetně praní záclon a závěsů, mytí žaluzií,  jinak bezprostředně po znečištění. 

Malování provozovny včetně oprav omyvatelných částí stěn je prováděno 1x za dva roky, jinak bezprostředně po znečištění nebo poškození. 
VII. Zacházení s odpady
Veškerý odpad se odstraňuje z prostor provozovny ….denně ………………………………. 
Nebezpečný odpad (zák.č.185/2001 sb. o odpadech) se ukládá do (např.oddělených krytých nádob, které jsou spalitelné nebo např.do uzavíratelných plastových vaků):
…………………………………………………………………………………………………………

Drobný, ostrý odpad, včetně jednorázových jehel a skalpelů, se ukládá do pevnostěnných a spalitelných obalů bez další manipulace. 

S odpadem kontaminovaným biologickým materiálem se nakládá jako s odpadem nebezpečným.

Likvidace odpadu je zajištěna (smluvně):
 ……………………………..…………………………………………………………………...
Za manipulaci s prádlem odpovídá:  
Úklid provádí: 
Kontrolu úklidu zajišťuje: 
Dodržování stanovených zásad kontroluje: 
Odpovědná osoba: 


Datum:                                                                                           Razítko a podpis žadatele


První pomoc a BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Předpis č. 258/2000 Sb., 
zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 74, ze dne 11.8.2000

§ 19 Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných
(1) Fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, kterými jsou pracovní činnosti při výrobě a při uvádění potravin do oběhu18) s výjimkou přepravy a skladování balených potravin, ve stravovacích službách, při výrobě kosmetických prostředků, v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a v provozovnách, ve kterých se používají speciální přístroje (například solária, myostimulátory) k péči o tělo, v kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních službách, pokud při nich fyzické osoby přicházejí do přímého styku s potravinami, pokrmy, kosmetickými prostředky nebo tělem spotřebitele, musí splňovat tyto předpoklady:
a)  
být k této činnosti zdravotně způsobilé, a
b)  
mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.
(2) Zdravotní způsobilost osvědčuje, před zahájením činnosti epidemiologicky závažné, ve zdravotním průkazu
a)  
pro fyzickou osobu, která je podnikatelem, a její spolupracující rodinné příslušníky praktický lékař, který fyzické osoby registruje,11)
b)  
v ostatních případech zdravotnické zařízení státu vykonávající závodní preventivní péči nebo osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení vykonávající závodní preventivní péči19) (dále jen "zařízení vykonávající závodní preventivní péči").
(3) Rodinným příslušníkem se pro účely tohoto zákona rozumí manžel (manželka) nebo druh (družka), vlastní děti, osvojenci, děti svěřené do pěstounské nebo poručnické péče a vlastní rodiče podnikatele, jeho manželky nebo družky.
(4) Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví podle odstavce 1 písm. b) upraví prováděcí právní předpis. Tyto znalosti je u fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřit orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa činnosti. Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá, nemůže vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je povinen umožnit fyzické osobě vykonání zkoušky nejdéle do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla žádost fyzické osoby o přezkoušení doručena. Složení komise a podmínky provedení zkoušky upraví prováděcí právní předpis.


§21 Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných
(1) Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna zajistit, aby při této činnosti nedošlo k ohrožení a poškození zdraví fyzických osob infekčním onemocněním nebo k jinému poškození jejich zdraví. K výkonu činností epidemiologicky závažných smí používat jen vodu, která vyhovuje nejméně ukazatelům a limitům vody pitné, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(2) Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád. V provozním řádu uvede podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny.
(3) Provozní řád podle odstavce 2 předloží osoba ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Schválený provozní řád vyvěsí při zahájení činnosti v provozovně.

§ 22 Zákaz a podmínky některých výkonů
Osoba provozující kosmetické, masérské a regenerační služby, kadeřnictví, holičství, pedikúru, manikúru a službu, při které se používají speciální přístroje k péči o tělo, nesmí provádět:
	výkony na nemocné kůži, 

manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, 
výkony na sliznicích, 
oční spojivce a rohovce.
	Výkony, při nichž je porušována integrita kůže, může osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné provádět jen za podmínek stanovených rozhodnutím vydaným na návrh této osoby příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Náležitosti návrhu upraví prováděcí právní předpis.


Pozn.:
Informační místo pro podnikatele nabízí všem podnikatelům zdarma oborové příručky, které se vztahují k podmínkám podnikání v jednotlivých živnostech. V úvodu každé příručky je zpravidla vymezen obor, formy podnikání, následují technické požadavky na výrobky v oboru, prokazování způsobilosti pro výkon profesí v oboru, evropská a česká podnikatelská legislativa, značení CE, dále ekologické požadavky, BOZP, požární předpisy a podobně.

OKM Péče o tělo

Příručky připravené oborovými koordinačními místy (OKM) pro oblasti péče o tělo:
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
Fotografické služby
Holičství - Kadeřnictví
	Kosmetické služby
Masérské rekondiční a regenerační služby

Nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb
Odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod - balneotechnik
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
	Pedikúra, manikúra
Pořádání kursů k získání odborné způsobilosti pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
Provozování solárií
Provozování tělovýchovných zařízení sloužících regeneraci a rekondici
Psychologické poradenství a diagnostika
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických látek
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými látkami
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských provozech
Vodní záchranářská služba
Výroba kosmetických přípravků
Výroba optických a fotografických zařízení
První pomoc při možném poranění
PORANĚNÍ KLIENTA
pokud dojde k poranění je nutné, aby pracovnice uměla poskytnout první pomoc
Kapilární poranění:
vydesinfikovat a přelepit náplastí

Žilní krvácení:
vydesinfikovat a přikládat kompresivní obvaz, odeslat k lékaři
Tepenné krvácení:
přikládáme kompresivní obklad, odeslat k lékaři
Zásady:
nikdy nepřikládáme vatu!!!!
poučíme klienta o domácím ošetření = nenamáčet po dobu 3 dnů
při pozdních komplikacích navštívit hned lékaře

Pozdní komplikace: 
jde o příznaky, které se mohou projevit až po nějaké době (infekce):
otoky, hnis, zarudnutí, bolest, které se mohou rozšířit z místa poranění na celou nohu

Protokol o poranění:
při každém i sebemenším poranění je nutné vést zápis: 
	jméno, příjmení, 

datum, 
hodina, 
druh a vznik poranění, 
následné ošetření
pro platnost musí být podpis klienta a pracovnice



